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Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian w niniejszej instrukcji użytkowania bez powiadamiania o tym 
użytkowników. Konieczność wprowadzania zmian spowodowana może być błędami drukarskimi, ewentualnymi niedokładnościami 
otrzymanych informacji lub udoskonaleniem konstrukcji niniejszego wyrobu. Zmiany uwzględniane są jednak w nowych wydaniach 
niniejszej instrukcji. Wszystkie znaki towarowe i znaki firmowe wymienione w niniejszej instrukcji użytkowania stanowią własność 
danych właścicieli/producentów. Dane kontaktowe przedstawicielstw i partnerów Jäckle & Ess System GmbH na całym świecie 
można znaleźć na naszej stronie www.jess-welding.com.

PL
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1 Identyfikacja
Urządzenie do spawania WIG ProTIG 220 AC/DC i ProTIG 300 AC/DC służy do spawania 
materiałów o różnych grubościach, począwszy od cienkich blach (pojazdy mechaniczne) po grube 
materiały oraz stal nierdzewną i aluminium.

1.1 Oznaczenie
Produkt spełnia obowiązujące na danym rynku wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu. Jeśli 
wymagane jest odpowiednie oznaczenie, zostało ono umieszczone na produkcie.

2 Bezpieczeństwo
Należy przestrzegać instrukcji zawartych w załączonym dokumencie „Safety Instructions”.

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może być wykorzystywane wyłącznie do wskazanych w niej 
celów i w opisany sposób. Należy przestrzegać wymaganych warunków eksploatacji, konserwacji 
i napraw.

• Każde inne użycie nie jest zgodne z przeznaczeniem.

• Niedozwolone jest samowolne dokonywanie przeróbek lub zmian zwiększających wydajność 
urządzenia.

2.2 Obowiązki użytkownika
Do wykonywania prac z wykorzystaniem urządzenia należy dopuszczać wyłącznie osoby, które:

• zapoznały się z podstawowymi przepisami dot. BHP i zapobiegania wypadkom;

• zostały wdrożone w użytkowanie urządzenia;

• przeczytały ze zrozumieniem niniejszą instrukcję użytkowania;

• które przeczytały ze zrozumieniem załączony dokument „Safety Instructions”;

• zostały odpowiednio przeszkolone;

• ze względu na specjalistyczne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie mogą rozpoznać potencjalne 
niebezpieczeństwa.

Osoby postronne nie powinny przebywać w miejscu wykonywania pracy.

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym kraju.

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. 
Urządzenie to, zgodnie z normą DIN EN 60974-10, jest urządzeniem spawalniczym klasy A. 
Urządzenia spawalnicze klasy A nie są przewidziane do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych 
zasilanych energią elektryczną przez publiczny, niskonapięciowy system zasilania. Zastosowanie 
w takich pomieszczeniach może skutkować zakłóceniami elektromagnetycznymi powodującymi 
uszkodzenie urządzeń lub ich nieprawidłowe działanie. Używaj urządzenia tylko w obszarach 
przemysłowych.

2.3 Środki ochrony indywidualnej
Aby uniknąć ryzyka dla użytkowników, niniejsza instrukcja zaleca stosowanie środków ochrony 
indywidualnej (ŚOI).

Składają się na nie: odzież ochronna, okulary ochronne, maska przeciwpyłowa klasy P3, rękawice 
ochronne i obuwie robocze.
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2.4 Klasyfikacja ostrzeżeń
Ostrzeżenia zastosowane w instrukcji użytkowania są podzielone na cztery różne poziomy i podane przed 
potencjalnie niebezpiecznymi czynnościami. Zostały one uporządkowane malejąco według stopnia 
ważności i mają następujące znaczenie:

2.5 Bezpieczeństwo produktu
Produkt został opracowany i wykonany zgodnie z uznanymi standardami bezpieczeństwa i wytycznymi. 
W niniejszej instrukcji użytkowania zawarte są ostrzeżenia przed niemożliwym do wykluczenia 
zagrożeniem dla użytkowników, osób trzecich, sprzętu lub innych wartości rzeczowych. Zignorowanie tych 
uwag może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, szkody dla środowiska lub materialne. 

• Produkt może być eksploatowany wyłącznie w niezmienionym, dobrym stanie technicznym 
i w warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

• Należy zawsze przestrzegać wartości granicznych określonych w danych technicznych. Przeciążenia 
prowadzą do uszkodzenia.

• Urządzeń zabezpieczających zamontowanych w urządzeniu nie wolno demontować, mostkować ani 
w inny sposób pomijać.

• W przypadku eksploatowania narzędzia na zewnątrz należy zastosować odpowiednią ochronę 
przed wpływem warunków atmosferycznych.

• Należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń oraz prawidłowego i zgodnego 
z przeznaczeniem działania.

• Nie wolno wystawiać urządzenia na deszcz i należy unikać wilgotnego lub mokrego otoczenia.

• Należy się zabezpieczyć przed porażeniem prądem, stosując podkładki izolacyjne i nosząc suchą 
odzież.

• Urządzenia elektrycznego nie wolno używać w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

• Spawanie łukowe może doprowadzić do uszkodzenia oczu, skóry i słuchu! Dlatego podczas prac 
z wykorzystaniem urządzenia należy zawsze nosić środki ochrony.

• Wszystkie opary metali, szczególnie ołowiu, kadmu, miedzi i berylu, są szkodliwe dla zdrowia! Należy 
zapewnić wystarczającą wentylację lub odciąg. Należy zawsze przestrzegać ustawowych wartości 
granicznych.

• Przedmioty odtłuszczone za pomocą rozpuszczalników zawierających chlor należy wypłukać czystą 
wodą. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uwalniania się fosgenu. Nie należy umieszczać 
kąpieli odtłuszczających zawierających chlor w pobliżu miejsca spawania.

• Należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i usunąć przed 
rozpoczęciem pracy materiały łatwopalne z miejsca spawania. W miejscu pracy należy mieć 
przygotowane odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo. Niezastosowanie się prowadzi do śmierci lub najcięższych 
obrażeń.

OSTRZEŻENIE
Oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Niezastosowanie się może spowodować 
ciężkie obrażenia.

PRZESTROGA
Oznacza możliwość wystąpienia szkodliwej sytuacji. Niezastosowanie się może spowodować lekkie lub 
nieznaczne obrażenia.

UWAGA
Oznacza ryzyko niewłaściwych efektów pracy lub szkód materialnych w wyposażeniu.
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2.6 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
Na produkcie umieszczone są następujące tabliczki ostrzegawcze i informacyjne:

2.7 Postępowanie w sytuacji zagrożenia
W razie awarii należy natychmiast odłączyć następujące doprowadzenia:

• Zasilanie energią elektryczną

• Dopływ sprężonego powietrza

• Dopływ gazu

Dalsze środki, jakie należy podjąć, można znaleźć w instrukcji użytkowania źródła prądu lub 
w dokumentacji innych urządzeń peryferyjnych.

2.8 Utylizacja urządzenia
Nie wyrzucać elektrośmieci wraz z normalnymi odpadami domowymi! Biorąc pod uwagę dyrektywę WE 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożenie zgodnie z prawem 
krajowym, sprzęt elektryczny, który osiągnął koniec okresu eksploatacji, musi zostać zebrany selektywnie 
i przekazany do właściwego zakładu recyklingu. Zgodnie z lokalnymi przepisami właściciel wyposażenia 
jest obowiązany do przekazania sprzętu wyłączonego z użytkowania do regionalnego punktu utylizacji 
odpadów. Dalsze informacje można znaleźć w Internecie pod hasłem „WEEE”.

Symbol Znaczenie

Przeczytać instrukcję użytkowania i stosować się do niej!

Przed otwarciem wyjąć wtyczkę elektryczną!

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią!
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3 Opis produktu

3.1 Dane techniczne

3.1.1 Dane techniczne ProTIG 220 AC/DC

Produkcja zgodna z normą europejską EN 60974-1 i EN 60974-10

Rys. 1 Dane techniczne ProTIG 220 AC/DC

Tab. 1 Dane techniczne ProTIG 220 AC/DC

Źródło prądu ProTIG 220 AC/DC

Napięcie zasilające 50/60 Hz 230 V ±15%, 1 faza

Bezpiecznik 16 A, zwłoczny

Maks. pobór mocy 6,3 kVA

Rodzaj prądu stały lub przemienny

Współczynnik mocy / cos φ 0,99/0,99

TIG Elektroda

Zakres regulacji, bezstopniowy 5–220 A 5–180 A

Napięcie robocze 10–18,8 V 20–27,2 V

Napięcie jałowe 10 V 100 V (z VRD <13 V)

Cykl pracy 30% (40°C) 220 A / 18,8 V 180 A / 27,2 V

Cykl pracy 60% (40°C) 180 A / 17,2 V 150 A / 26 V

Cykl pracy 100% (40°C) 140 A / 15,6 V 120 A / 24,8 V

Maks. pobór prądu Ieff = 13 A, Imax = 24 A Ieff = 16 A, Imax = 27 A

Stopień ochrony IP 23

Klasa izolacji F

Typ chłodzenia F

Waga 18 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys. w mm) 480 × 190 × 415
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3.1.2 Dane techniczne ProTIG 300 AC/DC

Urządzenie chłodzące KG11 – 230 V KG12 – 230 V

Napięcie zasilające, 50/60 Hz 230 V 230 V

Bezpiecznik 2 A, zwłoczny 1 A, zwłoczny

Maks. pobór mocy 0,3 kW 0,2 kW

Maks. wydajność pompy 3,3 bar 3,2 bar

Moc chłodzenia 1000 W 500 W

Stopień ochrony IP 23 IP 23

Waga 25 kg (pełny zbiornik) 12,5 kg (pełny zbiornik)

Pojemność zbiornika 8 l 2,5 l

Przyłącza wody Szybkozłącze DN5 Szybkozłącze DN5

Wymiary (dł. × szer. × wys. w mm) 640 × 260 × 230 540 × 190 × 260

UWAGA
Praca generatora
• Generator musi pozwalać na uzyskanie mocy większej o co najmniej o 30% niż moc maksymalna 

maszyny. Przykład: 6,3 kVA (maszyna) + 30% = 8,2 kVA. W przypadku tego urządzenia należy 
używać generatora 8,2 kVA.

• Stosowanie słabszego generatora prowadzi do uszkodzenia urządzenia spawalniczego 
Jäckle & Ess System GmbH oraz samego generatora i dlatego nie należy go używać.

Rys. 2 Dane techniczne ProTIG 300 AC/DC

Tab. 2 Dane techniczne ProTIG 300 AC/DC

Źródło prądu ProTIG 300 AC/DC

Napięcie zasilające, 50/60 Hz 400 V ±15%, 3 fazy

Bezpiecznik 16 A, zwłoczny

Maks. pobór mocy 9,6 kVA

Rodzaj prądu stały lub przemienny

Współczynnik mocy / cos φ 0,95/0,99
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Produkcja zgodna z normą europejską EN 60974-1 i EN 60974-10

3.2 Warunki środowiskowe
Źródło prądu spawalniczego można eksploatować tylko w zakresie temperatur od −10°C do +40°C oraz 
przy względnej wilgotności powietrza do 50% przy +40°C lub do 90% przy +20°C. Powietrze otoczenia 
musi być wolne od nadzwyczaj dużych ilości pyłu, kwasów, gazów korozyjnych lub innych substancji, o ile 
nie powstają one podczas spawania.

TIG Elektroda

Zakres regulacji, bezstopniowy 5–300 A 10–250 A

Napięcie robocze 10–22 V 20–30 A

Napięcie jałowe 10 V 100 V (z VRD <13 V)

Cykl pracy x% (40°C) 300 A/22 V (35%) 250 A/30 V (40%)

Cykl pracy 60% (40°C) 250 A / 20 V 220 A / 28,8 V

Cykl pracy 100% (40°C) 210 A / 28,4 V 190 A / 27,6 V

Maks. pobór prądu Ieff = 8 A, Imax = 14 A Ieff = 9 A, Imax = 14 A

Stopień ochrony IP 23

Klasa izolacji F

Typ chłodzenia F

Waga źródła prądu 19 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys. w mm) 520 × 190 × 415

Urządzenie chłodzące KG11 — 400 V KG12 — 400 V

Napięcie zasilające, 50/60 Hz 400 V 400 V

Bezpiecznik 2 A, zwłoczny 1 A, zwłoczny

Maks. pobór mocy 0,3 kW 0,2 kW

Maks. wydajność pompy 3,3 bar 3,2 bar

Moc chłodzenia 1000 W 500 W

Stopień ochrony IP 23 IP 23

Waga 25 kg (pełny zbiornik) 12,5 kg (pełny zbiornik)

Pojemność zbiornika 8 l 2,5 l

Przyłącza wody Szybkozłącze DN5 Szybkozłącze DN5

Wymiary (dł. × szer. × wys. w mm) 640 × 260 × 230 540 × 190 × 260

UWAGA
Praca generatora
• Generator musi pozwalać na uzyskanie mocy większej o co najmniej o 30% niż moc maksymalna 

maszyny. Przykład: 9,6 kVA (maszyna) + 30% = 13 kVA. W przypadku tego urządzenia należy 
używać generatora 13 kVA.

• Stosowanie słabszego generatora prowadzi do uszkodzenia urządzenia spawalniczego 
Jäckle & Ess System GmbH oraz samego generatora i dlatego nie należy go używać.

Tab. 2 Dane techniczne ProTIG 300 AC/DC

Źródło prądu ProTIG 300 AC/DC
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3.3 Tabliczka znamionowa
Źródło prądu spawalniczego posiada na obudowie tabliczkę znamionową z następującymi 
oznaczeniami:

3.4 Stosowane znaki i symbole

Rys. 3 Tabliczka znamionowa ProTIG 220 AC/DC

Tabliczka znamionowa ProTIG 220 AC Tabliczka znamionowa ProTIG 220 DC

Rys. 4 Tabliczka znamionowa ProTIG 300 AC/DC

Tabliczka znamionowa ProTIG 300 AC Tabliczka znamionowa ProTIG 300 DC

Symbol Opis

• Symbol wyliczania w przypadku instrukcji postępowania oraz wyliczeń

 Symbol odsyłacza wskazuje na szczegółowe, uzupełniające lub dalsze informacje

1. Etapy postępowania w tekście, które należy wykonać w danej kolejności
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4 Wyposażenie standardowe

Części wyposażenia i części eksploatacyjne należy zamawiać osobno.

Dane do zamówienia oraz indeksy (numery katalogowe) części wyposażenia i części eksploatacyjnych 
znajdują się w aktualnych prospektach. Informacje kontaktowe w sprawach dotyczących doradztwa 
i zamówień znajdują się w witrynie internetowej www.jess-welding.com.

4.1 Transport
Przed wysyłką przedmioty dostawy są starannie sprawdzane i pakowane, jednak nie można wykluczyć 
uszkodzeń podczas transportu.

4.2 Składowanie
Warunki fizyczne składowania w pomieszczeniu zamkniętym:

 Warunki środowiskowe — rozdz. 3.2 na stronie PL-8.

5 Uruchomienie

Tab. 3 Wyposażenie standardowe ProTIG 220 AC/DC i ProTIG 300 AC/DC

• Źródło prądu spawalniczego • Instrukcja użytkowania • Ulotka informacyjna 
„Ogólne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa”

Sprawdzanie po 
dostawie

Na podstawie dowodu dostawy sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna!

Sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona (kontrola wzrokowa)!

W razie reklamacji Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, należy 
natychmiast skontaktować się z ostatnim spedytorem! Zachować 
opakowanie, aby ewentualnie mógł sprawdzić je spedytor.

Opakowanie do 
odesłania

W miarę możliwości należy użyć oryginalnego opakowania i oryginalnych 
materiałów opakowaniowych. W razie wątpliwości dotyczących 
opakowania i zabezpieczenia transportowego należy skontaktować się 
z dostawcą.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu nieoczekiwanego uruchomienia
Podczas czynności konserwacyjnych, utrzymaniowych, montażu, demontażu i napraw należy 
przestrzegać następujących zasad:
• Wyłączyć źródło prądu.
• Odciąć dopływ gazu.
• Odciąć dopływ sprężonego powietrza.
• Odłączyć wszystkie połączenia elektryczne.
• Wyłączyć całe urządzenie spawalnicze.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń
Zwiększone obciążenie hałasem.
• Należy używać środków ochrony indywidualnej: środki ochrony słuchu.

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym
Niebezpieczne napięcie w przypadku uszkodzenia kabli.
• Sprawdzić, czy wszystkie przewody elektryczne i złącza są prawidłowo zainstalowane i czy nie 

mają uszkodzeń.
• Wymienić uszkodzone, zdeformowane lub zużyte części.
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Podczas ustawiania zapewnić dostateczną ilość miejsca na wlot i wylot powietrza chłodzącego, tak aby 
możliwe było uzyskanie podanego cyklu pracy. Nie wystawiać urządzenia na działanie wilgoci, 
odprysków spawalniczych i bezpośredniego strumienia iskier powstałych podczas prac szlifierskich. Nie 
używać urządzenia na zewnątrz podczas deszczu.

Podłączanie butli gazu osłonowego

Postawić butlę gazu osłonowego z tyłu na urządzeniu do spawania łukowego w osłonie gazowej 
i zabezpieczyć łańcuchem. Podłączyć reduktor ciśnienia butli i sprawdzić przyłącza pod kątem 
szczelności.

Podłączanie pakietu przewodów uchwytu spawalniczego

Postawić butlę gazu osłonowego z tyłu na urządzeniu do spawania łukowego w osłonie gazowej 
i zabezpieczyć łańcuchem. Podłączyć reduktor ciśnienia butli i sprawdzić przyłącza pod kątem 
szczelności.

Przyłącze zasilające

1 Wtyczkę elektryczną umieść w odpowiednim gnieździe wtykowym.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Zmiażdżenia kończyn dolnych wskutek nagłego ruchu źródła prądu.
• Sprawdzić urządzenia pod kątem stabilności.
• Ustawiać tylko na płaskich powierzchniach.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń
Duża waga.
• Podczas przesuwania urządzenia pamiętać o odpowiednio wczesnym wyhamowaniu.

UWAGA
• Należy uwzględnić następujące informacje:

 Opis produktu — rozdz. 3 na stronie PL-6

• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 
pracownicy.

• Komponenty wolno użytkować wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednią 
wentylację.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
Niebezpieczne napięcie w przypadku uszkodzenia kabli.
• Sprawdzić, czy wszystkie przewody elektryczne i złącza są prawidłowo zainstalowane i czy nie 

mają uszkodzeń.
• Wymienić uszkodzone, zdeformowane lub zużyte części.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Szkody osobowe lub materialne
Nieprawidłowe przyłączenie do sieci może spowodować szkody osobowe i materialne.
• Montuj komponenty tylko przy wyjętej wtyczce elektrycznej.
• Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazd wtykowych eksploatowanych z uziemiaczem.
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.
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6 Eksploatacja

6.1 Elementy obsługi

6.1.1 ProTIG 220/300 AC

UWAGA
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

Rys. 5 Sterowanie ProTIG 220/300 AC

A Wyświetlacz
B Typ prądu przemiennego
C Metoda impulsowa
D Pokrętło

E VRD
F Częstotliwość/balans
G Zapis
H Zadanie (job)

I Średnica formowanej kropli
J Funkcje
K Tryby pracy
L Metoda spawania
M Wyświetlacz napięcia / prądu

A

B

D

C

E

F

G

H
I

M

L

K

J
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6.1.2 ProTIG 220/300 DC

7 Skrócony przegląd układu sterowania DC i AC

7.1 Układ sterowania AC

Rys. 6 Sterowanie ProTIG 220/300 DC

A Wyświetlacz
B Metoda impulsowa
C Pokrętło

D VRD
E Zapis
F Zadanie (job)

G Funkcje
H Tryby pracy
I Metoda spawania
J Wyświetlacz napięcia / prądu

A

B

C

D

E

FG

H

I

J

Symbol Opis

1 — Wyświetlacz napięcia / prądu

2 — Metoda spawania

20 Prąd przemienny z zapłonem wysokiej częstotliwości

21 Prąd stały z zapłonem wysokiej częstotliwości

22 Prąd stały bez zapłonu wysokiej częstotliwości

23 Spawanie elektrodami

3 — Tryby pracy

30 Funkcja 2-takt

31 Funkcja 4-takt

32 Prąd l2

33 Spawanie punktowe

20

21

22
23

E
F

G
H
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7.2 Układ sterowania DC

4 — Funkcje

Czas wstępnego przepływu gazu / czas końcowego 
przepływu gazu

IS Prąd początkowy

SU Slope Up, czas narastania prądu

l1 Główny prąd spawalniczy

l2 Prąd drugiego poziomu (tylko w przypadku l2)

lb Prąd bazowy (tylko pulsacja)

lp Prąd pulsujący (tylko pulsacja)

Tb Czas prądu bazowego (tylko pulsacja MAN)

Tp Czas prądu pulsującego (tylko pulsacja AUTO/SPEED)

f Częstotliwość pulsacji

SD Slope Down, czas opadania prądu

IE Prąd końcowy

5 — Średnica formowanej kropli

7 — Typ prądu przemiennego

70 Prostokątny

71 Trapezowy

71a Trójkątny

72 Sinus

8 — Metoda impulsowa

80 Automatyczna pulsacja

81 Szybka pulsacja

82 Powolna pulsacja

11 — Częstotliwość/balans/amplituda

110 Częstotliwość przy AC

111 Balans przy AC

111a Amplituda przy AC

Symbol Opis

70

71

71a

72

80

81

82

110

111(a)

Symbol Opis

1 — Wyświetlacz napięcia / prądu

2 — Metoda spawania

21 Prąd stały z zapłonem wysokiej częstotliwości

22 Prąd stały bez zapłonu wysokiej częstotliwości

23 Spawanie elektrodami

3 — Tryby pracy

30 Funkcja 2-takt

31 Funkcja 4-takt

32 Prąd l2

33 Spawanie punktowe

21

22

23

30
31

32
33
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8 Opis działania

8.1 Wyświetlacz napięcia / prądu
Dotykając przycisku A/V, można przełączać wyświetlacz (M na stronie PL-12 oraz J na stronie PL-13) 
pomiędzy wskazaniem prądu (A) i napięcia (V).

8.2 Metoda spawania

8.2.1 Układ sterowania DC
Do wyboru są następujący metody spawania:
LED 21 — prąd stały (DC) z zapłonem wysoką częstotliwością
LED 22 — prąd stały (DC) bez zapłonu wysoką częstotliwością
LED 23 — spawanie elektrodowe
Po dokonaniu wyboru zapala się odpowiednia dioda LED.

8.2.2 Układ sterowania AC
Do wyboru są następujący metody spawania:
LED 20 — prąd przemienny (AC) z zapłonem wysoką częstotliwością
LED 21 — prąd stały (DC) z zapłonem wysoką częstotliwością
LED 22 — prąd stały (DC) bez zapłonu wysoką częstotliwością
LED 23 — spawanie elektrodowe
Po dokonaniu wyboru zapala się odpowiednia dioda LED.

8.3 Tryby pracy
Dotykając przycisku trybu pracy można przełączać między następującymi trybami. Odpowiednia 
dioda LED świeci się.

8.3.1 2-takt (LED 30)
1. Po naciśnięciu przycisku uchwytu i po czasie wstępnego przepływu gazu z prądem początkowym (Is) 

rozpoczyna się operacja spawania. Jeśli ustawiony jest czas narastania prądu (Slope Up — SU), 
wówczas narasta on do wartości prądu głównego L1. Dopóki przycisk uchwytu pozostaje wciśnięty, 
urządzenie kontynuuje spawanie.

2. Po zwolnieniu przycisku uchwytu następuje spadek do wartości prądu końcowego IE z (jeśli ustawiono) 
czasem opadania (Slope Down — SD) i wyłączenie maszyny. Aktywny jest czas końcowego 
przepływu gazu.

8 — Metoda impulsowa

80 Automatyczna pulsacja

81 Szybka pulsacja

82 Powolna pulsacja

5 — Funkcje

Czas wstępnego przepływu gazu / czas końcowego 
przepływu gazu

IS Prąd początkowy

SU Slope Up, czas narastania prądu

l1 Główny prąd spawalniczy

l2 Prąd drugiego poziomu (tylko w przypadku l2)

lb Prąd bazowy (tylko pulsacja)

lp Prąd pulsujący (tylko pulsacja)

Tb Czas prądu bazowego (tylko pulsacja MAN)

Tp Czas prądu pulsującego (tylko pulsacja MAN)

f Częstotliwość pulsacji (tylko pulsacja AUTO/SPEED)

SD Slope Down, czas opadania prądu

IE Prąd końcowy

Symbol Opis

80

81

82
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8.3.2 4-takt (LED 31)
1. Po naciśnięciu przycisku uchwytu i po czasie wstępnego przepływu gazu z prądem początkowym (Is) 

rozpoczyna się operacja spawania. Dopóki przycisk uchwytu pozostaje wciśnięty, trwa spawanie 
z prądem początkowym.

2. Po zwolnieniu przycisku uchwytu następuje wzrost do wartości prądu głównego l1 z (jeśli ustawiono) 
czasem narastania (Slope Up — SU).

3. Po ponownym naciśnięciu przycisku uchwytu następuje spadek do wartości prądu końcowego IE 
z (jeśli ustawiono) czasem opadania (Slope Down — SD). Dopóki przycisk uchwytu pozostaje 
wciśnięty, trwa spawanie z prądem końcowym IE.

4. Po zwolnieniu przycisku uchwytu następuje wyłączenie maszyny. Aktywny jest czas końcowego 
przepływu gazu.

8.3.3 Prąd drugiego poziomu l2 (LED 32)
1. Po naciśnięciu przycisku uchwytu i po czasie wstępnego przepływu gazu z prądem początkowym (Is) 

rozpoczyna się operacja spawania. Dopóki przycisk uchwytu pozostaje wciśnięty, trwa spawanie 
z prądem początkowym.

2. Po zwolnieniu przycisku uchwytu następuje wzrost do wartości prądu głównego l1 z (jeśli ustawiono) 
czasem narastania (Slope Up — SU). Jeżeli przycisk uchwytu jest wciśnięty krócej niż przez jedną 
sekundę, urządzenie przełącza się na prąd drugiego poziomu l2. Ponowne naciśnięcie przycisku 
uchwytu krócej niż przez jedną sekundę powoduje powrót do prądu głównego l1. Proces ten można 
powtarzać bez ograniczeń liczby.

3. Po ponownym naciśnięciu przycisku uchwytu przez dłużej niż dwie sekundy następuje spadek do 
wartości prądu końcowego IE z (jeśli ustawiono) czasem opadania (Slope Down — SD). Dopóki 
przycisk uchwytu pozostaje wciśnięty, trwa spawanie z prądem końcowym IE.

4. Gdy tylko przycisk uchwytu zostanie zwolniony, maszyna wyłączy się. Aktywny jest czas końcowego 
przepływu gazu.

8.3.4 Spawanie punktowe — tylko 2-takt (LED 33)
1. Po naciśnięciu przycisku uchwytu i po czasie wstępnego przepływu gazu z prądem początkowym (Is) 

rozpoczyna się operacja spawania. Jeśli ustawiony jest czas narastania prądu (Slope Up — SU), 
wówczas narasta on do wartości prądu głównego l1.

2. Po upływie ustawionego czasu spawania w punkcie następuje spadek do wartości prądu końcowego 
IE z (jeśli ustawiono) czasem opadania prądu (Slope Down — SD) i wyłączenie maszyny. Aktywny jest 
czas końcowego przepływu gazu. Jeśli włączony jest tryb spawania punktowego (LED 33 świeci się), 
czas spawania w punkcie można zmienić dotykając przycisku funkcyjnego (Poz. J na stronie PL-12 oraz 
G na stronie PL-13). Czas można zmieniać w zakresie 0,01–10 s za pomocą pokrętła (Poz. D na 
stronie PL-12 oraz C na stronie PL-13). Zakończyć ustawianie naciskając i przytrzymując przycisk 
funkcyjny.

8.4 Funkcje
Wszystkie funkcje i parametry urządzenia są wyjaśnione poniżej. W nawiasach podano, która funkcja jest 
dostępna w danym trybie pracy. Aby wywołać funkcję lub parametr, należy wielokrotnie naciskać przycisk 
funkcyjny (Poz. J na stronie PL-12 oraz G na stronie PL-13) do momentu, aż zacznie migać odpowiednia 
dioda LED. Następnie daną wartość można zmienić za pomocą pokrętła (Poz. D na stronie PL-12 oraz C 
na stronie PL-13). Zakończyć ustawianie naciskając i przytrzymując przycisk funkcyjny (Poz. J na 
stronie PL-12 oraz G na stronie PL-13).

8.4.1 Czas wstępnego przepływu gazu
W tym miejscu ustawia się zakresie 0,05–1 s czas, po którym otwiera się zawór gazowy przed 
rozpoczęciem operacji spawania. Uchwyt wypełniany jest wówczas gazem.

8.4.2 Prąd początkowy IS (4-takt)
Prąd początkowy używany jest do rozpoczęcia każdej operacji spawania. Można go ustawiać w zakresie 
od 5 A do 220/300 A. Wartością standardową jest 40 A. W pracy 2-taktowej wartość tę można zmieniać 
w trybie Expert. Jest to opisane w rozdz. 8.13 na stronie PL-20.

8.4.3 Czas narastania prądu (Slope Up) SU
Czas narastania prądu jest to czas potrzebny na przejście maszyny od prądu początkowego IS do prądu 
głównego l1. Czas ten można ustawić w zakresie 0–5 s, stopniowo co 0,1 sekundy.
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8.4.4 Prąd główny l1
Główny prąd spawalniczy l1 może być ustawiany w przypadku każdego trybu pracy w zakresie od 5 A 
do 220/300 A.

8.4.5 Prąd drugiego poziomu l2
 Możliwe tylko przy włączonym prądzie drugiego poziomu l2 (LED 32).

Prąd drugiego poziomu l2 może być ustawiany w zakresie od 5 A do 220/300 A.

8.4.6 Prąd bazowy pulsacji lb
 Możliwe tylko przy włączonej funkcji pulsacji.

Za pomocą tego parametru można ustawiać prąd bazowy pulsacji (dolnego prądu spawalniczego) 
w zakresie od 5 A do 220/300 A.

8.4.7 Prąd główny pulsacji lp
 Możliwe tylko przy włączonej funkcji pulsacji.

Za pomocą tego parametru można ustawiać prąd pulsacji (jednocześnie prąd główny spawania l1) 
w zakresie od 5 A do 220/300 A.

8.4.8 Czas prądu bazowego pulsacji
 Możliwe tylko przy włączonej funkcji pulsacji MAN (LED 82).

Za pomocą tego parametru można ustawić czas z zakresu 0,01–0,99 s, w którym maszyna utrzymuje prąd 
bazowy lb w trybie pulsacji (0,01 s = 100 Hz i 0,99 s = 1 Hz).

8.4.9 Czas prądu głównego pulsacji Tp
 Możliwe tylko przy włączonej funkcji pulsacji MAN (LED 82).

Za pomocą tego parametru można ustawić czas z zakresu 0,01–0,99 s, w którym maszyna utrzymuje prąd 
pulsacji lp (także prąd główny l1) w trybie pulsacji (0,01 s = 100 Hz i 0,99 s = 1 Hz).

8.4.10 Częstotliwość pulsacji f
 Możliwe tylko przy włączonej funkcji pulsacji AUTO (LED 80) lub SPEED (LED 81).

Jeśli funkcja pulsacji AUTO jest aktywna, częstotliwość pulsacji można ustawić w zakresie 30–500 Hz. Jeśli 
funkcja pulsacji SPEED jest aktywna, częstotliwość pulsacji można ustawić w zakresie od 0,5 Hz do 2 kHz 
(2000 Hz).

8.4.11 Czas opadania prądu Slope Down SD
Czas opadania prądu jest to czas potrzebny na przejście maszyny od prądu głównego l1 do prądu 
końcowego IE. Czas ten można ustawić w zakresie 0–8 sekund, stopniowo co 0,1 s.

8.4.12 Prąd końcowy IE (4-takt)
Prąd końcowy używany podczas kończenia każdej operacji spawania. Można go ustawiać w zakresie 
od 5 A do 220/300 A. Wartością standardową jest 20 A. W pracy 2-taktowej wartość tę można zmieniać 
w trybie Expert. Jest to opisane w rozdz. 8.13 na stronie PL-20.

8.4.13 Czas końcowego wypływu gazu
W tym miejscu ustawia się w zakresie 0,5–25 sekund czas, w którym zawór gazu pozostaje otwarty pod 
koniec operacji spawania. Dzięki temu uchwyt może się ostudzić.

8.4.14 Hotstart
 Tylko w przypadku elektrody

Za pomocą parametru Hotstart ustawia się wartość prądu zapłonu elektrody. Wartość ta może wynosić 
od 0% (brak zwiększonego prądu zapłonu) do 100% (podwójny prąd zapłonu) aktualnego prądu 
głównego spawania l1.
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8.4.15 Arcforce
 Tylko w przypadku elektrody

Za pomocą parametru Arcforce można zapobiec przyklejaniu się elektrody podczas operacji spawania. 
W tym celu na krótko zwiększa się natężenie prądu spawalniczego. Zwiększony prąd Arcforce można 
ustawić w zakresie od 0% (brak zwiększenia prądu) do 100% (dwukrotne zwiększenie) aktualnego 
głównego prądu spawalniczego l1.

8.5 TIG średnica formowanej kropli / elektrody
 Tylko w przypadku maszyn AC (LED 20)

W tym miejscu można ustawić średnicę formowanej kropli (kulki) używanej przy spawaniu TIG AC lub 
średnicę elektrody w przypadku spawania prądem stałym, tak aby maszyna mogła zastosować optymalne 
parametry zapłonu przy uruchomieniu. Nacisnąć przycisk średnicy (Poz. I na stronie PL-12), dioda LED 
miga i za pomocą pokrętła (Poz. D na stronie PL-12) ustawić żądaną średnicę. Ponownie nacisnąć przycisk 
średnicy elektrody. Dioda LED gaśnie. Dostępne są następujące ustawienia średnicy: 1,0–4,0 mm 
w różnych poziomach. Średnica formowanej kropli (AC) powinna być mniejsza lub równa średnicy 
elektrody. Im większa średnica formowanej kropli, tym wyższa energia impulsu startowego.

8.6 Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje aktualną wartość prądu spawalniczego podczas spawania. W trybie czuwania 
można ustawiać wszystkie parametry za pomocą wyświetlacza.

8.7 Typ prądu przemiennego
 Tylko w przypadku maszyn AC w trybie pracy AC (LED 20)

Do spawania aluminium można ustawić cztery różne kształty krzywej, w zależności od zadania. Dotykając 
przycisku typu prądu przemiennego (Poz. B na stronie PL-12) można przełączać pomiędzy czterema 
różnymi kształtami krzywej. Odpowiednia dioda LED świeci się. Na wyświetlaczu zawsze wskazywana jest 
średnia wartość prądu.

• Sygnał prostokątny (LED 70): wszystkie grubości blach, wysoka stabilność łuku elektrycznego, 
wysoka skuteczność czyszczenia, wyższy poziom hałasu

• Sygnał mieszany (LED 71 świeci światłem ciągłym) / sygnał trójkątny (LED 71a miga): do cienkich 
i średnich blach, dłuższa żywotność elektrody, normalna skuteczność czyszczenia, lepsza kontrola 
ciepła łuku elektrycznego. Wskazanie trójkąta 16–127 A / 173 A (wartość średnia) / (wartość 
szczytowa = 220 A/300 A)

• Sygnał sinus (LED 72): do cienkich i średnich blach, niski poziom hałasu, normalna skuteczność 
czyszczenia, miękki łuk elektryczny, odpowiedni do spawania doczołowego. 
Wskazanie sinusoidy 16–154 A / 212 A (wartość średnia) / (wartość szczytowa = 220 A/300 A)

8.8 Metoda impulsowa
Dotykając przycisku Puls (poz. 8) można przełączać pomiędzy funkcjami pulsacji. Odpowiednia dioda 
LED świeci się. W zależności od zadania dostępne są trzy różne typy pulsacji.

8.8.1 Pulsacja AUTO (LED 80)
 Tylko w przypadku metody spawania DC

Jeśli metoda automatycznej pulsacji jest aktywna, częstotliwość pulsacji można ustawić w zakresie 
od 30 Hz do 500 Hz. W przypadku tego typu pulsacji prąd spawalniczy jest automatycznie 
dostosowywany do częstotliwości pulsacji i odwrotnie. Sposób ustawienia parametrów opisany jest 
w rozdz. 8 na stronie PL-15.

W zakresie DC można ustawić następujące parametry:

UWAGA
• Jeśli zostanie wybrana zbyt duża średnica, podczas rozruchu może dojść do oderwania się 

fragmentów elektrody wolframowej! W takim przypadku kropli formowanej kulki musi być 
pomniejszona o jeden poziom w celu zmniejszenia zużycia elektrody.

Prąd główny pulsacji lp 25–220/300 A (odpowiada prądowi głównemu l1)

Prąd bazowy pulsacji lb 5–60 A

Częstotliwość pulsacji f 30–500 Hz
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8.8.2 Pulsacja Speed (LED 81)
 Tylko w przypadku metody spawania DC

W przypadku typu szybkiej pulsacji SPEED, częstotliwość pulsacji można ustawić w zakresie od 0,5 Hz do 
2 kHz. Sposób ustawienia parametrów opisany jest w rozdz. 8 na stronie PL-15.

W zakresie DC można ustawić następujące parametry:

8.8.3 Pulsacja MAN (LED 82)
 W metodach spawania DC i AC

W przypadku ręcznej metody pulsacji, można ustawić niską częstotliwość pulsacji (1–10 Hz lub 100 Hz). 
Sposób ustawienia parametrów opisany jest w rozdz. 8 na stronie PL-15.

W zakresie DC można ustawić następujące parametry:

W zakresie AC można ustawić następujące parametry:

8.9 Pokrętło
Za pomocą pokrętła można ustawić wszystkie parametry i wartości maszyny.

8.10 VRD
Patrz rozdz. 8.10 na stronie PL-19.

8.11 Częstotliwość / balans / amplituda
Dotykając przycisku częstotliwość / balans (Poz. F na stronie PL-12) można przełączać pomiędzy tymi 
funkcjami. Odpowiednia dioda LED świeci się.

Częstotliwość 40–250 Hz (LED 110)

Bezstopniowa regulacja w zakresie AC. W przypadku wyższej częstotliwości uzyskuje się bardziej stabilny 
łuk elektryczny. Szczególnie nadaje się do cienkich blach.

Balans od −35 do +10 (LED 111 miga powoli)

Bezstopniowa regulacja w zakresie AC. Za pomocą tego parametru można regulować stosunek czasu 
trwania dodatniej do ujemnej części fali. W pozycji zerowej ich długość jest identyczna. Dzięki tej czasowej 
regulacji części fali głębokość wtopienia, obciążenie prądowe, obciążenie termiczne elektrody i efekt 
czyszczenia mogą być dostosowane do danego zadania spawalniczego.

Zwiększenie ujemnej części fali (liczba mniejsza od 0) wpływa na:

• głębsze wtopienie, węższą spoinę spawalniczą

• wyższą obciążalność prądową elektrody

• mniejsze obciążenie termiczne elektrody wolframowej

• niższą skuteczność czyszczenia

Prąd główny pulsacji lp 5–220/300 A (odpowiada prądowi głównemu l1)

Prąd bazowy pulsacji lb 5–220/300 A

Częstotliwość pulsacji f 0,5–2000 Hz (2 kHz)

Prąd główny pulsacji lp 5–220/300 A (odpowiada prądowi głównemu l1)

Prąd bazowy pulsacji lb 5–220/300 A

Czas prądu pulsującego Tp 0,01–0,99 s (100–1 Hz)

Czas prądu bazowego Tb 0,01–0,99 s (100–1 Hz)

Prąd główny pulsacji lp 5–220/300 A (odpowiada prądowi głównemu l1)

Prąd bazowy pulsacji lb 5–220/300 A

Czas prądu pulsującego Tp 0,1–0,99 s (10–1 Hz)

Czas prądu bazowego Tb 0,1–0,99 s (10–1 Hz)
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Zwiększenie dodatniej części fali (liczba większa od 0) powoduje:

• bardzie płaskie wtopienie, szerszą spoinę spawalniczą

• niższą obciążalność prądową elektrody

• wyższe obciążenie termiczne elektrody wolframowej

• lepszą skuteczność czyszczenia

Amplituda od −50 do +20 (LED 111a miga rytmicznie)

Aby aktywować tę funkcję, należy dłużej nacisnąć przycisk F na stronie PL-12 funkcji balans, aż dioda LED 
111a zacznie rytmicznie migać. Bezstopniowa regulacja w zakresie AC. Za pomocą tego parametru 
można regulować amplitudę dodatniej i ujemnej części fali. W pozycji zerowej obie amplitudy są równej 
wielkości. Zalecane ustawienie standardowe to −15%. 
Przykład: Prąd 100 A − amplituda − 20% = dodatnia część fali 80 A − ujemna część fali 120 A

8.12 Menu zadań
Możliwe jest zapisanie do 7 różnych ustawień spawania jako zadania (JOB).

8.12.1 Zapisz zadanie
ProWIG należy ustawiać optymalnie do danego typu spawania. Naciskać przycisk JOB (Poz. H na 
stronie PL-12) przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „PR 1”. Teraz za pomocą pokrętła (Poz. D na 
stronie PL-12) można wybrać miejsce w pamięci pomiędzy „PR 1” a „PR 7”. Już zajęte miejsce w pamięci 
jest sygnalizowane świeceniem diody LED. Jeśli miejsce w pamięci jest wolne, nie świeci się żadna dioda 
LED. Aby zapisać zadanie, nacisnąć przycisk SAVE (Poz. G na stronie PL-12) przez trzy sekundy, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „Sto”. Teraz zadanie jest zapisane.

8.12.2 Wywoływanie zadania
Aby wywołać zapisane zadanie naciskać przycisk JOB (Poz. H na stronie PL-12) przez 5 sekund, aż na 
wyświetlaczu pojawi się „PR 1”. Teraz za pomocą pokrętła (Poz. D na stronie PL-12) można wybrać 
określone miejsce w pamięci pomiędzy „PR 1” a „PR 7”. Po ponownym dotknięciu przycisku JOB następuje 
wczytanie zadania. Na wyświetlaczu pojawi się teraz na stałe np. „PR 1”.

8.12.3 Wyświetlanie zapisanych parametrów
Aby wyświetlić zapisane parametry zadania, należy nacisnąć przycisk funkcyjny (Poz. J na stronie PL-12). 
Po ponownym naciśnięciu na przycisk wszystkie parametry będą kolejno wyświetlane. Aby zakończyć, 
należy przytrzymać przycisk.

8.12.4 Wyjście z menu zadań
Aby przejść z trybu zadań do normalnego trybu ręcznego, nacisnąć i przytrzymać przycisk JOB (Poz. H 
na stronie PL-12) przez 5 sekund, aż na wyświetlaczu zacznie migać aktualny numer zadania, np. „PR 1”. 
Teraz należy obracać pokrętło (poz. D na stronie PL-12), aż na wyświetlaczu pojawią się 3 kreski „- - -”. 
Ponownie nacisnąć przycisk JOB. Teraz maszyna pracuje w normalnym trybie ręcznym.

8.13 Wywoływanie funkcji specjalnych (tryb Expert)
Za pomocą tej funkcji można ustawić prąd początkowy lS i prąd końcowy lE trybu 2-taktowego, jak 
również czas i długość trwania funkcji Hotstart w trybie z elektrodą. Ponieważ parametry te mają bardzo 
duży wpływ na proces zapłonu i koniec spawania, powinny być zmieniane tylko przez przeszkolony 
personel.
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Wywoływanie trybu Expert

• Wyłączyć maszynę.

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk JOB (Poz. H na stronie PL-12).

• Włączyć spawarkę.

• Na wyświetlaczu pojawi się „Std”. Obracać pokrętło (Poz. D na stronie PL-12), aż pojawi się „SPE”, 
nacisnąć ponownie przycisk JOB. Teraz maszyna znajduje się w trybie Expert.

Ustawić parametry zgodnie z opisem w rozdz. 8.4 — Funkcje

Po zakończeniu ustawień maszyna musi zostać zresetowana do trybu standardowego.

Wywoływanie trybu standardowego

• Wyłączyć maszynę.

• Nacisnąć i przytrzymać przycisk JOB (Poz. H na stronie PL-12).

• Włączyć spawarkę.

• Na wyświetlaczu pojawi się „SPE”. Obrócić pokrętło (Poz. D na stronie PL-12), aż pojawi się „Std”. 
Ponownie nacisnąć przycisk JOB. Teraz maszyna znajduje się w trybie standardowym i może być 
znowu normalnie eksploatowana.

8.14 Funkcja VRD

Redukcja napięcia elektrody

Funkcja VRD jest używana tylko w metodzie spawania ELEKTRODA. „Voltage Reduction Device” (VRD) jest 
urządzeniem zabezpieczającym do redukcji napięcia stanu jałowego do poziomu poniżej 13 V. 
Zapobiega ono powstawaniu na zaciskach wyjściowych napięcia, które może stanowić zagrożenie dla 
osób. Standardowo funkcja ta jest wyłączona i nie jest wymagana podczas normalnego spawania.

Dwukolorowe wskazanie LED VRD:

Aby włączyć lub wyłączyć funkcję VRD, należy wykonać następujące czynności:

• Wyłączyć maszynę.

• Odkręcić cztery śruby imbusowe na panelu obsługi.

• Wyjąć panel obsługi.

• W celu włączenia ustawić zworkę w sposób przedstawiony na rysunku w pozycji ON 
(zworka na dwóch dolnych stykach).

• W celu wyłączenia ustawić zworkę w pozycji OFF w sposób przedstawiony na rysunku 
(zworka na dwóch górnych stykach).

• Założyć panel obsługi i przymocować za pomocą czterech śrub imbusowych.

Prąd początkowy IS 5–220/300 A

Prąd końcowy IE 5–220/300 A

Czas Hotstart t od t.01 (= 0,01 s) do t.50 (= 0,5 s)

AUS (wył.) VRD nie jest aktywne

Zielony VRD aktywne, napięcie OK

Czerwony VRD aktywne, maszyna w trybie spawania i wyłączone monitorowanie VRD

Rys. 7 Aktywacja / dezaktywacja VRD
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Po włączeniu maszyny w trybie elektrody, dioda LED VRD świeci na zielono. Sygnalizuje to napięcie stanu 
jałowego <13 V. Jeżeli dioda LED świeci się na czerwono, funkcja VRD jest uszkodzona.
W przypadku aktywnej funkcji VRD, przy spawaniu elektrodowym należy zachować następującą 
kolejność:

• Przyłożyć elektrodę do przedmiotu.

• Odciągnąć elektrodę od przedmiotu w ciągu 0,3 sekundy i zajarzyć łuk elektryczny.

Podczas spawania dioda LED VRD świeci się na czerwono, ale nie oznacza to usterki, a jedynie fakt, że 
funkcja VRD jest wyłączona na czas spawania.

8.15 Ustawienia fabryczne

Aby przeprowadzić RESET, należy wykonać następujące czynności:

• Wyłączyć maszynę.

• Nacisnąć i przytrzymać jednocześnie przyciski spawania (Poz. L na stronie PL-12) oraz trybu pracy 
(Poz. K na stronie PL-12).

• Włączyć spawarkę i przytrzymać przyciski wciśnięte do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się 
liczba „80”.

• Zwolnić oba przyciski.

• Maszyna została zresetowana do ustawień fabrycznych.

9 Spawanie

9.1 Spawanie TIG

UWAGA
• Jeśli potrwa to dłużej niż 0,3 sekundy, funkcja VRD włączy się i uniemożliwi operację spawania!

OSTRZEŻENIE
Ta procedura resetuje wszystkie parametry do ustawień fabrycznych!

Rys. 8 Spawanie TIG

A Gniazdo TIG
B Gniazdo masy

C Wylot gazu D Start, gniazdo up/down

A

B

C

D

Gaz

Rozpoczęcie
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• Podłączanie gazu osłonowego

Przyłącze gazu osłonowego znajduje się z tyłu urządzenia. Po podłączeniu sprawdzić przyłącza pod 
kątem szczelności.

• Podłączanie uchwytu spawalniczego TIG

Podłączyć przewód prądowy do gniazda, a wąż gazowy do złączki gazowej. Podłączyć przycisk 
uchwytu (i opcjonalnie przyciski up/down) do 5-pinowego gniazda typu TUCHEL (patrz schemat 
ideowy).

• Ustawianie reduktora ciśnienia butli

Ustawić wymaganą ilość gazu osłonowego na reduktorze ciśnienia butli. Ustawienie ilości gazu zależy 
od wartości prądu spawalniczego.

• Podłączanie przewodu przedmiotu

Zacisnąć zacisk na przedmiocie zapewniając dobre przewodnictwo, a więc nie na farbie, rdzy itp. 
Przewód przedmiotu musi w przypadku spawania metodą TIG być podłączony do gniazda 
wtykowego „+”.

• Ustawienia na panelu obsługi

Ustawienia wprowadzane są za pomocą rozdz. 8 na stronie PL-15.

• Uruchomić proces spawania poprzez naciśnięcie przycisku uchwytu.

9.2 Spawanie przy użyciu elektrody

• Podłączanie uchwytu do elektrod

Uchwyt do elektrod podłączyć zgodnie z ilustracją do gniazda plus. Uwzględnić przy tym 
biegunowość elektrody określoną przez producenta.

• Podłączanie przewodu przedmiotu

Podłączyć przewód przedmiotu do gniazda masy a zacisk zacisnąć na przedmiocie zapewniając 
dobre przewodnictwo, a więc nie na farbie, rdzy itp.

Rys. 9 Up/Down — uchwyt

A Przycisk uchwytu
B Przycisk uchwytu

C Przycisk Up
D Razem

E Przycisk Down

UWAGA
• Należy zapewnić dobry styk wszystkich połączeń w obwodzie prądu spawalniczego, takich jak np. 

przyłącze przedmiotu i przyłącze uchwytu. Nieprawidłowe stykanie powoduje dużą oporność 
stykową, która skutkuje zwiększeniem temperatury oraz wystąpieniem nieprawidłowych właściwości 
spawania.

Rys. 10 Spawanie przy użyciu elektrody

A Gniazdo masy B Gniazdo elektrody / TIG

A

B
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• Uruchamianie operacji spawania

Ustawić maszynę na tryb pracy z elektrodą. Ustawić prąd spawania do danego zadania 
spawalniczego i rozpocząć operację spawania przykładając elektrodę do przedmiotu.

• Hotstart

Za pomocą parametru Hotstart ustawia się wartość prądu zapłonu elektrody. Wartość tę można 
ustawić w zakresie od 0% (brak zwiększenia prądu) do 100% (dwukrotne zwiększenie) aktualnego 
głównego prądu spawalniczego l1.

• Arcforce

Za pomocą parametru Arcforce można zapobiec przyklejaniu się elektrody podczas operacji 
spawania. W tym celu na krótko zwiększa się natężenie prądu spawalniczego. Zwiększony prąd 
Arcforce można ustawić w zakresie od 0% (brak zwiększenia prądu) do 100% (dwukrotne 
zwiększenie) aktualnego głównego prądu spawalniczego l1.

W celu określenia średniej wartości prądu spawalniczego można posłużyć się następującą ogólną zasadą:

Prąd spawalniczy = 50 × (średnica elektrody − 1)

Przykład: Elektroda 3,2 mm: I = 50 × (3,2 − 1) = 50 × 2,2 = 110 A

10 Konserwacja i czyszczenie

Należy zapoznać się z informacjami normy EN 60974-4 Sprzęt do spawania łukowego — Kontrola 
i badanie w eksploatacji oraz odpowiednich ustaw i wytycznych krajowych.

Źródło prądu spawalniczego jest w dużej mierze bezobsługowe.

Firma Jäckle & Ess Systems GmbH zaleca jednak wykonywać następujące czynności konserwacyjne:

• Regularnie oczyszczać końcówkę prądową oraz dyszę gazową z odprysków spawalniczych 
i zanieczyszczeń. Na końcówce prądowej i dyszy gazowej stosować środek zapobiegający 
przyleganiu, aby zapobiec przywieraniu odprysków.

• Końcówkę prądową regularnie sprawdzać pod kątem zużycia i uszkodzenia, w odpowiednim 
czasie wymienić.

• Wnętrze urządzenia czyścić w zależności od stopnia zabrudzenia odkurzaczem.

Tab. 4 Przegląd elektrod spawalniczych

Średnica elektrody Ø mm Prąd (A) Grubość materiału (mm)

1,6 30–60 <1,5

2,0 40–75 1,5–3,0

2,5 60–110 3,0–5,0

3,2 95–140 5,0–12,0

4,0 140–190 >12,0

UWAGA
• Okresy konserwacyjne są wartościami przybliżonymi i dotyczą jednozmianowego trybu pracy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Porażenie prądem elektrycznym
Podczas czynności konserwacyjnych, utrzymaniowych, montażu, demontażu i napraw należy 
przestrzegać następujących zasad:
• Wyłączyć źródło prądu.
• Odciąć dopływ gazu.
• Odciąć dopływ sprężonego powietrza.
• Odłączyć wszystkie połączenia elektryczne.
• Wyłączyć całe urządzenie spawalnicze.
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11 Chłodzenie uchwytu spawalniczego (opcja)
Opcjonalne urządzenie chłodzące wodą (KG11) jest automatycznie wykrywane przez maszynę po 
podłączeniu do 9-pinowego gniazda z tyłu. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 3,3 bara.

Sposób działania

Chłodzenie obiegowe wodą opiera się na działaniu instalacji do schładzania powracającego chłodziwa. 
Oznacza to, że przechodzi ono przez wymiennik ciepła i jest tam chłodzone do temperatury zbliżonej do 
temperatury pokojowej z wykorzystaniem powietrza przetłaczanego przez wentylator.

Uchwyt chłodzony wodą

Zainstalowany system chłodzenia wodą z cicho działającą pompą chłodzi uchwyt. Zbiornik na wodę 
powinien być maksymalnie napełniony. W przypadku utraty wody podczas wymiany uchwytu lub 
pośredniego pakietu przewodów należy sprawdzić poziom wody w zbiorniku.

Monitorowanie przepływu wody

W przypadku braku wody chłodzącej lub ciśnienia czujnik wyłącza sterowanie, a na wyświetlaczu 
pojawia się komunikat o błędzie E01. Po usunięciu przyczyny braku wody chłodzącej można kontynuować 
pracę po jednorazowym wyłączeniu i włączeniu.

12 Opis opcjonalnych sterowników
Maszyna może być obsługiwana za pomocą następujących sterowników:

• Spawarka TIG z przyciskami up/down

Do maszyny można podłączyć tylko jeden uchwyt z przyciskiem i opcjonalnie przyciski up/down. 
Za pomocą przycisku uchwytu rozpoczynana i kończona jest operacja spawania. Przyciski up/down 
mogą być używane do regulacji mocy maszyny.

OSTRZEŻENIE
Używać TYLKO chłodziwa JPP (nr art. 900.020.400).
Zastosowanie niewłaściwej cieczy chłodzącej może spowodować szkody materialne i doprowadzić do 
utraty gwarancji producenta. Nie mieszać ze sobą wody ani innych cieczy chłodzących.
Nie spawać bez chłodziwa! Zbiornik musi być zawsze pełny.
Pompa nie może pracować na sucho, nawet przez krótki czas. Odpowietrzać pompę.
Mrozoodporność do temperatury −30°C.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Szkodliwość dla zdrowia — chronić przed dziećmi!
KARTA CHARAKTERYSTYKI dostępna na stronie www.jess-welding.com.

Rys. 11 Sterownik (opcjonalny)

A Pedał nożny
B Up/Down — uchwyt

C 5-pinowe gniazdo zdalnego 
sterowania

D Sterownik ręczny

A

B

C

D
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13 Test pompy wody / wentylatora — wyświetlenie wersji oprogramowania ProTIG 220/300 AC/DC

• Sterownik nożny / pedał nożny FF5i

Za pomocą opcjonalnego pedału nożnego FF5i można rozpoczynać i kończyć operację spawania. 
Za pomocą pedału można zmieniać moc spawania od minimalnej do maksymalnej mocy ustawionej 
aktualnie pokrętłem. Maksymalną moc można ustawić w trybie czuwania za pomocą pokrętła.

• Sterownik ręczny FW 11i 

 Tylko spawanie elektrodowe

Za pomocą opcjonalnego sterownika ręcznego FW 11i można zmieniać moc spawania w trybie 
elektrody od minimalnej do maksymalnej mocy ustawionej aktualnie pokrętłem. Maksymalną moc 
można ustawić w trybie czuwania za pomocą pokrętła.

13 Test pompy wody / wentylatora — wyświetlenie wersji oprogramowania

Wykonanie testu lub aktywacja pompy wody:

1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Funkcja”.

2 Dotknąć przycisku „SAVE”.

3 Aby zatrzymać test, ponownie nacisnąć przycisk „SAVE”.

Wykonanie testu lub aktywacja wentylatora:

1 Nacisnąć i przytrzymać przycisk „Funkcja”.

2 Dotknąć przycisku „JOB”.

3 Aby zatrzymać test, ponownie nacisnąć przycisk „JOB”.

Wyświetlanie wersji oprogramowania

Aby wyświetlić wersję oprogramowania wgraną do maszyny, należy wykonać następujące czynności:

1 Wyłączyć maszynę.

2 Przytrzymać wciśnięty przycisk „SAVE”.

3 Włączyć maszynę.

4 Na wyświetlaczu przez kilka sekund pojawia się wersja oprogramowania, np. H30.

14 Usterki i ich usuwanie

UWAGA
• Jeśli menu zadania (rozdz. 7) jest włączone, za pomocą przycisków up/down można przełączać 

pomiędzy zapisanymi zadaniami.

UWAGA
• Pedał nożny działa tylko w trybie 2-taktowym. Dodatkowo należy zmienić czas narastania Slope Up 

oraz opadania Slope Down na 0 sekund.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia przez osoby nieupoważnione
Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy i modyfikacje produktu mogą doprowadzić do poważnych 
obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Gwarancja na produkt nie obejmuje ingerencji przez osoby 
nieuprawnione.
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

Tab. 5 Usterki i ich usuwanie

Usterka Przyczyna Sposób usunięcia

Kod błędu E01 • Uszkodzony obieg wody chłodzącej (jeśli 
występuje)

• Sprawdzić urządzenie chłodzące, poziom wody 
oraz pompę.

Kod błędu t°C • Nadmierna temperatura urządzenia • Uruchomić maszynę z włączonym wentylatorem, aż 
maszyna ostudzi się.
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15 Załącznik

15.1 Części zamienne

Rys. 12 ProTIG 220 AC/DC i ProTIG 300 AC/DC
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Tab. 6 Części wymienne ProTIG 220 AC/DC i ProTIG 300 AC/DC zewnętrzne

Poz. Nazwa Nr artykułu

A Uchwyt 305.235.005

B Rura chwytu ProTIG 220 101.036.221

Rura chwytu ProTIG 300 101.036.215

C Pokrywa ProTIG 220 715.036.208

Pokrywa ProTIG 300 715.036.214

D Klawiatura membranowa ProTIG DC 304.036.006

Klawiatura membranowa ProTIG AC 304.036.011

Panel obsługi ProTIG 220 521.004.039

Panel obsługi ProTIG 300 521.004.215

E Część przednia ProTIG 715.036.202

F Wąż gazowy wyposażony z jednej strony 709.150.003

G Przewód zasilający 3 × 2,5 mm² z wtykiem 704.025.011

Przewód zasilający 4 × 2,5 mm² z wtykiem 16 A 704.025.013

H Tylny panel ProTIG 220 715.036.206

Tylny panel ProTIG 300 715.036.213

I Przełącznik główny dźwigniowy 521.004.010
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15 Załącznik ProTIG 220/300 AC/DC

Rys. 13 Widok boczny ProTIG 220
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Tab. 7 Części wymienne ProTIG 220 wewnętrzne

Poz. Nazwa Nr art.

A Wentylator 24 V ProTIG 220/300 521.004.035

B Dioda wtórna (DC) 521.004.113

Mostek prostowniczy (DC) 521.004.115

Wtórny moduł IGBT (AC) 521.004.037

C Płytka drukowana wtórna kompletna DC 521.004.115

Płytka drukowana wtórna kompletna AC 521.004.038

D Transformator główny 521.004.029

E Zawór magnetyczny 230 V 465.018.007

F Płytka drukowana falownika (tylko AC) 521.004.020

G Dioda wtórna (tylko AC) 521.004.025

H Prostownik pierwotny 521.004.026

Moduł 1 IGBT (tylny panel) 521.004.015

Moduł 2 IGBT (środek) 521.004.016

I Przekładnik prądowy 521.004.034

J Transformator HF ProTIG 220 521.004.017

K Dławik ProTIG 220 521.004.030

L Płytka drukowana regulatora ProTIG 220 521.004.027

M Panel obsługi ProTIG 220 521.004.039

Panel obsługi ProTIG 300 521.004.215
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15 Załącznik ProTIG 220/300 AC/DC

Rys. 14 Widok boczny ProTIG 300
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Tab. 8 Części wymienne ProTIG 300 wewnętrzne

Poz. Nazwa Nr art.

A Płytka drukowana regulatora ProTIG 300 521.004.208

B Płytka drukowana wtórna ProTIG 300 521.004.217

C Rezystor zabezpieczenia wtórnego 521.004.214

D Zawór magnetyczny 24 V DC 465.018.005

E Filtr EMC ProTIG 300 521.004.213

F Transformator HF ProTIG 300 521.004.206

G Transformator główny ProTIG 300 521.004.205

H Panel obsługi ProTIG 220 521.004.039

Panel obsługi ProTIG 300 521.004.215
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15 Załącznik ProTIG 220/300 AC/DC

15.2 Schemat ideowy

15.2.1 Schemat ideowy ProTIG 220 DC

Rys. 15 Schemat ideowy ProTIG 220 DC
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Legenda kolorów

Przegląd komponentów

Tab. 9 Legenda kolorów

Skrót Barwa Skrót Barwa

AN pomarańczowy / czarny GV żółty / zielony

Ar pomarańczowy Mr brązowy

Az jasnoniebieski Nr czarny

Bc biały Ro różowy

Bl niebieski Rs czerwony

BN biały / czarny Vd zielony

Gg szary Vi fioletowy

Gl żółty

Tab. 10 Przegląd komponentów

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CA CP CR CT D DB DD DW ED EVG F FCTA FHF FPP

16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

FPS HR IL L L1–2 M MI MV PF PSR6 PT RF RP S-INV

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SDF SF SHF SS TC TF TH THF TORCH TP UP W

Tab. 11 Opis skrótów

Nr Opis Nr Opis

1 Wtyk pomocniczy 230 V 3 Kondensatory

4 Przyłącze urządzenia chłodzącego 5 Gniazdo przyłącza opcji obsługi zdalnej

6 Diody wtórne 7 Moduł IGBT

8 Wyświetlacz 9 Przycisk „Down”

10 Enkoder 11 Zawór gazu

12 Bezpiecznik 13 Filtr wysokiej częstotliwości opcji obsługi 
zdalnej

14 Filtr wysokiej częstotliwości 15 Potencjometr pedału nożnego

16 Przełącznik pedału nożnego 17 Urządzenie chłodzące

18 Przełącznik główny 19 Dławik

20 Dławik PFC 21 Pompa wody 230 V

22 Moduł IGBT „Full Bridge” 23 Wentylator 230 V

25 Mostek diodowy 26 Pedał nożny

27 Przycisk uchwytu 28 Klawiatura membranowa

29 Prostownik pierwotny 30 Kontrolna płytka drukowana

31 Panel obsługi 32 Filtr EMC

33 Zapalnik 34 Wtórna płytka drukowana

35 Przekładnik prądowy 36 Rdzeń ferrytowy

37 Wtórny czujnik temperatury 38 Transformator wysokoczęstotliwościowy

39 Uchwyt spawalniczy 40 Transformator główny

41 Przycisk „UP” 42 Przełącznik ciśnienia wody
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15 Załącznik ProTIG 220/300 AC/DC

15.2.2 Schemat ideowy ProTIG 220 AC

Rys. 16 Schemat ideowy ProTIG 220 AC
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Legenda kolorów

Przegląd komponentów

Tab. 12 Legenda kolorów

Nr Opis Nr Opis

AN pomarańczowy / czarny GV żółty / zielony

Ar pomarańczowy Mr brązowy

Az jasnoniebieski Nr czarny

Bc biały Ro różowy

Bl niebieski Rs czerwony

BN biały / czarny Vd zielony

Gg szary Vi fioletowy

Gl żółty

Tab. 13 Przegląd komponentów

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CA CR CT D DB DD DW ED EVG F FCTA FHF FPP FPS

16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

HR IL L L1–2 M MI MIS MV PSR6 PT RF RP S-INV SD

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

SDF SF SHF SI TC TH THF TORCH TP UP W

Tab. 14 Opis skrótów

Nr Opis Nr Opis

1 Wtyk pomocniczy 230 V 3 Przyłącze urządzenia chłodzącego

4 Gniazdo przyłącza opcji obsługi zdalnej 5 Diody wtórne

6 Moduł IGBT 7 Wyświetlacz

8 Przycisk „Down” 9 Enkoder

10 Zawór gazu 11 Bezpiecznik

12 Filtr wysokiej częstotliwości opcji obsługi 
zdalnej

13 Filtr wysokiej częstotliwości

14 Potencjometr pedału nożnego 15 Przełącznik pedału nożnego

16 Urządzenie chłodzące 17 Przełącznik główny

18 Dławik 19 Dławik PFC

20 Pompa wody 230 V 21 Moduł IGBT „Full Bridge”

22 Moduł pomocniczy IGBT 23 Wentylator 230 V

25 Pedał nożny 26 Przycisk uchwytu

27 Klawiatura membranowa 28 Prostownik pierwotny

29 Kontrolna płytka drukowana 30 Diody wtórne

31 Panel obsługi 32 Filtr EMC

33 Zapalnik 34 Wtórna płytka drukowana

35 Przekładnik prądowy 36 Wtórny czujnik temperatury

37 Transformator wysokoczęstotliwościowy 38 Uchwyt spawalniczy

39 Transformator główny 40 Przycisk „UP”

41 Przełącznik ciśnienia wody
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15 Załącznik ProTIG 220/300 AC/DC

15.2.3 Schemat ideowy ProTIG 300 AC/DC

Rys. 17 Schemat ideowy ProTIG 300 DC
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Rys. 18 Schemat ideowy ProTIG 300 AC
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Legenda kolorów

Przegląd komponentów

Tab. 15 Legenda kolorów

Nr Opis Nr Opis

AN pomarańczowy / czarny GV żółty / zielony

Ar pomarańczowy Mr brązowy

Az jasnoniebieski Nr czarny

Bc biały Ro różowy

Bl niebieski Rs czerwony

BN biały / czarny Vd zielony

Gg szary Vi fioletowy

Gl żółty

Tab. 16 Przegląd komponentów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C CA CP CR CT D DB DD DS RD EVG F

13 14 15 16 17 18 19 20 20a 21 22 23

FCTA FE FHF HR IL L L1–2 M1 M2 MI MI2 MIS

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

MV RC RF RP RSP S-AI S-INT DIG S-INV SD SDRV SF SHF

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

SI SP TC TF TH THF THP THS TP W

Tab. 17 Opis skrótów

Nr Opis Nr Opis

1 Kondensator 2 Wtyk pomocniczy 230 V

3 Kondensator EMC 4 Przyłącze urządzenia chłodzącego KG11

5 Gniazdo przyłącza opcji obsługi zdalnej 6 Diody wtórne

7 Moduł IGBT 8 Wyświetlacz

9 Wtórna dioda zabezpieczająca przed 
przepięciami

10 Enkoder

11 Zawór gazu 12 Bezpiecznik

13 Filtr wysokiej częstotliwości opcji obsługi 
zdalnej

14 Filtr EMC

15 Filtr wysokiej częstotliwości 16 Urządzenie chłodzące KG11

17 Przełącznik główny 18 Dławik

19 Dławik PFC 20 Pompa wody 400 V

20a Wentylator 230 V 21 Pierwotny obwód IGBT

22 Moduł IGBT „Full Bridge” 23 Wtórny obwód IGBT

24 Wentylator 25 Diody wtórne

26 Klawiatura membranowa 27 Prostownik pierwotny

28 Opornik 29 Interfejs robota

30 Panel obsługi 31 Kontrolna płytka drukowana

32 Diody wtórne 33 Wtórna płytka drukowana

34 Filtr EMC 35 Zapalnik

36 Wtórna płytka drukowana 37 Wtórna płytka drukowana IGBT

38 Przekładnik prądowy 39 Pierścień ferrytowy

40 Wtórny czujnik temperatury 41 Transformator wysokoczęstotliwościowy

42 Pierwotny czujnik temperatury 43 Wtórny czujnik temperatury

44 Transformator główny 45 Przełącznik ciśnienia wody
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15.2.4 Schemat ideowy KG11 i KG12

Rys. 19 Schemat ideowy KG11

Rys. 20 Schemat ideowy KG12



J ä c k l e & E s s S y s t e m G m b H

www.jess-welding.com

Jäckle & Ess System GmbH
Riedweg 4 u. 9 • D–88339 Bad Waldsee
Tel.: ++49 (0) 7524 9700–0
Fax: ++49 (0) 7524 9700–30
Email: sales@jess-welding.com

BA
-0

00
2 

•
 2

02
2-

02
-1

0

http://www.jaeckleess.com

	ProTIG 220AC/DC 300AC/DC
	PL
	1 Identyfikacja
	1.1 Oznaczenie

	2 Bezpieczeństwo
	2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	2.2 Obowiązki użytkownika
	2.3 Środki ochrony indywidualnej
	2.4 Klasyfikacja ostrzeżeń
	2.5 Bezpieczeństwo produktu
	2.6 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
	2.7 Postępowanie w sytuacji zagrożenia
	2.8 Utylizacja urządzenia

	3 Opis produktu
	3.1 Dane techniczne
	3.1.1 Dane techniczne ProTIG 220 AC/DC
	3.1.2 Dane techniczne ProTIG 300 AC/DC

	3.2 Warunki środowiskowe
	3.3 Tabliczka znamionowa
	3.4 Stosowane znaki i symbole

	4 Wyposażenie standardowe
	4.1 Transport
	4.2 Składowanie

	5 Uruchomienie
	6 Eksploatacja
	6.1 Elementy obsługi
	6.1.1 ProTIG 220/300 AC
	6.1.2 ProTIG 220/300 DC


	7 Skrócony przegląd układu sterowania DC i AC
	7.1 Układ sterowania AC
	7.2 Układ sterowania DC

	8 Opis działania
	8.1 Wyświetlacz napięcia / prądu
	8.2 Metoda spawania
	8.2.1 Układ sterowania DC
	8.2.2 Układ sterowania AC

	8.3 Tryby pracy
	8.3.1 2-takt (LED 30)
	8.3.2 4-takt (LED 31)
	8.3.3 Prąd drugiego poziomu l2 (LED 32)
	8.3.4 Spawanie punktowe — tylko 2-takt (LED 33)

	8.4 Funkcje
	8.4.1 Czas wstępnego przepływu gazu
	8.4.2 Prąd początkowy IS (4-takt)
	8.4.3 Czas narastania prądu (Slope Up) SU
	8.4.4 Prąd główny l1
	8.4.5 Prąd drugiego poziomu l2
	8.4.6 Prąd bazowy pulsacji lb
	8.4.7 Prąd główny pulsacji lp
	8.4.8 Czas prądu bazowego pulsacji
	8.4.9 Czas prądu głównego pulsacji Tp
	8.4.10 Częstotliwość pulsacji f
	8.4.11 Czas opadania prądu Slope Down SD
	8.4.12 Prąd końcowy IE (4-takt)
	8.4.13 Czas końcowego wypływu gazu
	8.4.14 Hotstart
	8.4.15 Arcforce

	8.5 TIG średnica formowanej kropli / elektrody
	8.6 Wyświetlacz
	8.7 Typ prądu przemiennego
	8.8 Metoda impulsowa
	8.8.1 Pulsacja AUTO (LED 80)
	8.8.2 Pulsacja Speed (LED 81)
	8.8.3 Pulsacja MAN (LED 82)

	8.9 Pokrętło
	8.10 VRD
	8.11 Częstotliwość / balans / amplituda
	8.12 Menu zadań
	8.12.1 Zapisz zadanie
	8.12.2 Wywoływanie zadania
	8.12.3 Wyświetlanie zapisanych parametrów
	8.12.4 Wyjście z menu zadań

	8.13 Wywoływanie funkcji specjalnych (tryb Expert)
	8.14 Funkcja VRD
	8.15 Ustawienia fabryczne

	9 Spawanie
	9.1 Spawanie TIG
	9.2 Spawanie przy użyciu elektrody

	10 Konserwacja i czyszczenie
	11 Chłodzenie uchwytu spawalniczego (opcja)
	12 Opis opcjonalnych sterowników
	13 Test pompy wody / wentylatora — wyświetlenie wersji oprogramowania
	14 Usterki i ich usuwanie
	15 Załącznik
	15.1 Części zamienne
	15.2 Schemat ideowy
	15.2.1 Schemat ideowy ProTIG 220 DC
	15.2.2 Schemat ideowy ProTIG 220 AC
	15.2.3 Schemat ideowy ProTIG 300 AC/DC
	15.2.4 Schemat ideowy KG11 i KG12




